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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
L'estudi a nivell molecular de la ruta de senyalització activada per TGF-B té un impacte notable en el panorama actual 
donada la seva implicació en processos autoimmunitaris i carcinogènics. D'altra banda, l'elucidació a nivell estructural dels 
mecanismes moleculars que permeten a les ubiquitin lligases de tipus E3 marcar específicament llurs dianes per a la 
degradació proteosòmica - entre d'altres - resulta fonamental donada la seva importància pel que fa al control sobre el 
turnover proteic a nivell intracel·lular. 
En aquest projecte es pretén elucidar els mecanismes d'activació i catlàlisi de les ubiquitin lligases E3 tipus HECT Smurf1 i 
Nedd4L al mateix temps que se n'estudia la implicació en la regulació dels agents missatgers de la ruta del TGF-B. Així, la 
tasca es divideix en tres sub-projectes els quals se centren en a) l'estudi de la interacció d'aquestes lligases amb llurs 
dianes; b) l'elucidació del mecanisme d'activació i c) del de catàlisi d'aquests enzims. Per tal d'assolir aquests objectius ens 
servim principalment dels avantatges que ens aporta la Ressonància Magnètica Nuclear i altres tècniques biofísiques, 
principalment la ITC. 
Durant el temps que he gaudit de la beca FI, m'he centrat principalment en la preparació de pèptids per SPPS, llur 
purificació per HPLC i caracterització per MS i RMN. Aquests pèptids representen diferents patrons de fosforilació de certes 
dianes de les lligases esmentades, de manera que han estat emprats per a l'estudi d'interaccions proteïna-proteïna per ITC 
i RMN. M'he iniciat doncs en l'ús d'aquestes tècniques. D'altra banda, també he preparat mostres protèiques mitjançant l'ús 
de sistemes d'expressió bacterians basats en E.coli, incloent l'amplificació i clonació del gen que codifica per la proteïna 
d'interés així com la seva expressió, purificació i caracterització per MS i RMN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
TThe study at a molecular level of the TGF-B-activated signalling pathway has got a relevant impact within the current 
panorama given its implications in a variety of autoimmune and carcinogenic disfunctions. On the other side, the elucidation 
at a structural level of the molecular mechanisms allowing the type E3 ubiquitin ligases to specifically label their targets for 
proteosomal degradation - among others - is crucial given its relevance regarding the control of the intracell protein turnover. 
The current study intends to elucidate the activation and catalysis mechanisms of the HECT-type E3 ubiquitin ligases 
Smurf1 and Nedd4L while their implication in the regulation of the TGF-B related messenger agents is studied as well. 
Therefore, the work is divided into three sub-projects fucused on a) the study of the interaction of these ligases with their 
targets; b) the elucidation of the activation and c) catalysis mechanisms of these enzymes. In order to do that we use mainly 
the advantages provided by Nuclear Magnetic Resonance and other biophysical techniques such as ITC. 
During the time I've been a FI fellow I have mainly focused in the preparation of peptides by SPPS, their purification using 
HPLC and characterization by MS and NMR. These peptides represent a variety of phosphorilation patterns of certain 
ligases' targets, and so they have been used for the study of protein-protein interactions by ITC and NMR. I have therefore 
been introduced in the use of these techniques. On the other side, I have also prepared protin samples using bacterial 
expression systems based on E.coli, including the amplification and clonning of the gene codifying the protein of interest and 
its expression, purification and characterization by MS and NMR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
1. Introducció	  

D’ençà que es descobrí a principis dels 80, s’ha demostrat que la ruta reguladora dependent 
d’ubiquitina és el principal mecanisme intracel·lular pel que fa al control del turnover proteic i, com a 
conseqüència, dels nivells de cada proteïna que conté la cèl·lula en un moment donat. D’aquesta 
manera, l’esmentada ruta juga un paper crucial en l’assimilació d’estímuls tant interns com externs 
mitjançant la regulació directa d’agents missatgers i factors de transcripció a nivell tant temporal com 
espacial. 

El procés d’ubiquitinació requereix l’acció coordinada de com a mínim tres enzims, coneguts 
genèricament com E1, E2 i E3. En primer lloc, E1 activa una molècula individual d’ubiquitina per 
mitjà d’ATP. La molècula d’ubiquitina es transfereix tot seguit a E2, enzim que al seu torn és 
reconegut per E3 de manera que es forma un complex constituït per totes tres molècules. Finalment, E3 
catalitza la transferència de l’unitat d’ubiquitina al substrat. 

 
Hoeller et al. (2006), Ubiquitin and ubiquitin-like proteins in cancer pathogenesis, Nature Reviews Cancer 6 (10), 

776-788 
Les ubiquitin-lligases E3 es classifiquen en dues categories principals en funció de llurs estratègies 

catalítiques. Les lligases Ring finger i U-box actúen com a llançadores tot afavorint la transferència 
directa de les molècules d’ubiquitina des d’E2 fins al substrat. En canvi, les lligases tipus HECT 
formen un complex transitori en què la molècula d’ubiquitina es troba unida per mitjà d’un enllaç 
tioéster a la lligasa E3. 



 

 

 
Aproximadament 30 lligases E3 tipus HECT han estat descrites en humans, d’entre les quals 9 han 

estat classificades dins la família Nedd4. Les lligases d’aquesta família presenten una organització 
modular conservada en una gran varietat d’organismes i constituïda per un domini C2 N-terminal, el 
qual és capaç d’interaccionar amb lípids i per tant localitza aquestes lligases en la membrana; un 
nombre d’entre 2 i 4 dominis WW, que s’encarreguen d’aportar a l’enzim l’especificitat necessària per 
reconéixer els motius rics en prolina dels seus substrats; i un domini HECT que conté la cisteina 
catalítica que s’uneix covalentment a la molècula d’ubiquitina i la transfereix al seu substrat. S’ha 
descrit àmpliament la relació que mantenen la deficiència en alguna d’aquestes lligases i el 
desenvolupament de malalties autoimmunes i carcinogèniques. 

 
2. Objectius	  

El meu projecte de tesi se centra principalment en la caracterització estructural i biofísica de dues E3 
ubiquitin-lligases tipus HECT que pertanyen a la família de Nedd4. La finalitat principal és la d’aportar 
una resposta estructural i mecanística a una varietat de qüestions que fan referència al paper que juguen 
en diverses rutes de senyalització rellevants així com els canvis conformacionals necessaris per a llur 
activació i activitat catalítica. Aquestes qüestions seràn afrontades d’acord amb els següents punts: 

1. Reconeixement	   de	   lligand.	   En	   el	   context	   de	   la	   senyalització	   per	   TGF-‐β,	   s’ha	   demostrat	  
que	   les	   E3	   lligases	   Smurf1	   i	   Nedd4L,	   ambdues	   pertinents	   a	   la	   família	   Nedd4,	   actúen	  
contra	   els	   agents	  missatgers	   intracel·lulars	   implicats,	   anomenats	   Smads.	   Certs	   patrons	  
de	   fosforilació	   específics	   en	   aquests	   factors	   missatgers	   són	   necessaris	   per	   a	   un	  
reconeixement	   d’alta	   afinitat	   mediat	   pels	   dominis	   WW	   de	   les	   lligases	   E3	   tipus	   HECT.	  
Estic	   utilitzant	   ITC	   –	   de	   l’anglès,	   Isothermal	   Titration	   Calorimetry	   –	   i	   una	   varietat	  
d’experiments	  de	  RMN	  per	  tal	  de	  caracteritzar	  aquestes	  interaccions	  a	  nivell	  tant	  biofísic	  
com	  estructural.	  

2. Activació	  de	  l’enzim.	  Estudis	  previs	  en	  les	  lligases	  E3	  tipus	  HECT	  Itch,	  Smurf2	  i	  Nedd4L	  
han	   demostrat	   que	   una	   reserva	   de	  molècules	   de	   lligasa	   inactives	   es	   troba	   present	   de	  
manera	  basal	  en	   les	  cèl·lules	  vives,	   la	  qual	  pot	  ésser	  activada	  per	   tal	  de	  dur	  a	   terme	   la	  
seva	   funció	   en	   cas	   de	   rebre	   el	   senyal	   apropiat.	   En	   aquest	   sentit,	   planejo	   utilitzar	  
experiments	   de	   perturbació	   del	   desplaçament	   químic	   per	   tal	   d’identificar	   els	   dominis	  
que	   estableixen	   interaccions	   intramoleculars	   amb	   el	   domini	   HECT	   en	   la	   conformació	  
inactiva	   de	   Smurf1	   i	   Nedd4L.	   Un	   cop	   haguem	   identificat	   els	   complexes	   amb	   major	  
rellevància	   biològica,	   resoldrem	   llurs	   estructures	  mitjançant	   l’ús	   de	   tècniques	   de	  RMN	  
multidimensional.	  

3. Activitat	  cataítica.	  Les	  estructures	  de	  raigs	  X	  dels	  dominis	  HECT	  de	  les	  lligases	  E3	  tipus	  
HECT	   pertinents	   a	   la	   família	   Nedd4	   WWP1,	   Smurf2,	   E6AP	   i	   Nedd4L	   han	   revelat	   que	  
aquests	  dominis	  consten	  de	  fet	  de	  dos	  subdominis,	  coneguts	  com	  lòbuls	  C-‐	  i	  N-‐terminals.	  



 

 

El	  lòbul	  C-‐terminal	  conté	  la	  cisteína	  catalítica,	  mentre	  que	  l’N-‐terminal	  uneix	  l’enzim	  E2.	  
Utilitzaré	  experiments	  de	   relaxació	  en	  els	  dominis	  HECT	  d’Smurf1	   i	  Nedd4L	  per	   tal	  de	  
mesurar	   la	   flexibilitat	   entre	   els	   lòbuls	   N-‐	   i	   C-‐terminals,	   així	   com	   en	   el	   si	   del	   lòbul	   N-‐
terminal.	   La	   conformació	   relativa	   dels	   dominis	   serà	   determinada,	   així	   com	   la	  
verosimilitud	  de	  la	  hipòtesi	  que	  suggereix	  que	  el	  lòbul	  C-‐terminal	  s’aproxima	  al	  residu	  de	  
cisteína	  d’E2	  per	  tal	  de	  facilitar	  la	  transferència	  de	  la	  molècula	  d’ubiquitina.	  

 
3. Recerca	  duta	  a	  terme	  durant	  el	  gaudiment	  de	  la	  beca	  FI	  

Mentre he estat gaudint de la beca FI (des del dia 1 del passat mes d’agost) he estat treballant en el 
primer dels objectius mencionats. La meva activitat principal ha estat la síntesi, purificació i 
caracterització d’una varietat de pèptids d’elevada massa molecular (entre 3 i 4 kDa) que representen 
una varietat de patrons de fosforilació tant d’Smad1 com d’Smad3.  He utilitzat la Síntesi Peptídica en 
Fase Sòlida (SPPS) en la seva variant Fmoc i l’HPLC com a tècniques principals per a la síntesi i la 
purificació d’aquestes molècules; així com l’espectrometría de masses MALDI i ESI i la RMN per a 
llur caracterització. Aquestes molècules han estat posteriorment emprades en estudis d’interacció 
protèica mitjançant ITC i RMN per mi mateix i altres membres del grup de recerca. 

 
Perfil HPLC del cru d’un pèptid representant un patró de fosforilació concret de Smad3 obtingut per 



 

 

SPPS (dalt, esquerra); Espectre de masses MALDI de la fracció pura del mateix pèptid (dalt, dreta); 
Zoom en una regió del NOESY del mateix pèptid (baix, esquerra); ITC de la unió d’un factor de 
transcripció implicat en la ruta TGF-β i un pèptid representant un patró de fosforilació concret de 

Smad1, ambdós preparats per mi (baix, dreta) 
D’altra banda, he treballat també en l’estudi de Pin1, una prolil isomerasa que afavoreix la interacció 

entre les lligases E3 tipus HECT i les proteïnes Smad. N’he clonat, expressat i purificat el domini 
catalític; i també he treballat en l’assignació del desplaçament químic de carboni i protó del seu domini 
WW fent ús d’espectres d’RMN multidimensional. 

 
Assignació del desplaçament químic de carboni del backbone i les cadenes laterals del domini WW de 

Pin1 mitjançant l’experiment de RMN multidimensional CBCANH 
 


